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Årets sommerferiegys

HYPNOSIA
Udkommer fredag den 13. juni
HYPNOSIA er Birgitte Lorentzens 3. bog i trilogien om Lulu og den til tider psykisk ustabile Mads.
Bøgerne er ungdomsgysere, der lægger sig i spændingsfeltet mellem den rå realisme og det
overtroiske, hvor ”gyset” primært bruges til at udforske den menneskelige psyke.
Er der mere mellem himmel og jord – eller er det hele bare noget, der foregår i forvirrede og
angstplagede teenagehjerner, som i forvejen er fyldt op af store, eksistentielle tanker…
I Hypnosia sættes der fokus på romaernes eksistens og levevilkår i nutidens Europa.
Handling: Mads og Lulu går i gymnasiet, og alt går faktisk rigtig godt. Lige indtil den dag Mads
modtager en mystisk pakke fra Frankrig med en amulet, som har tilhørt hans afdøde mor, der er af
romaslægt. Amuletten skal beskytte ham mod det onde – men hvem har sendt den? Og hvad er det
onde, Mads skal beskyttes imod?
Mads og Lulu ender i Paris og senere i Saintes-Maries-de-la-Mer til romaernes fejring af Den Sorte
Sara. Men hvad skal Mads og Lulu der? Og hvad har det hele med Mads’ roma-fortid og hans døde
mor at gøre?

CYKOSE skal nu læses af skoleelever på 7.000 skoler i Frankrig
Cykose, første bog i serien, er udgivet på det franske forlag Bayard Jeunesse under titlen
À LA FOLIE og er netop blevet nomineret til den prestigefyldte, litterære pris:
LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 2014/2015, som den første danske roman nogensinde.
Det betyder, at romanen vil blive læst af skoleelever i mere end 7.000 franske skoler, som i slutningen
af skoleåret skal kåre en vinder blandt de seks nominerede romaner.

INSANIA er nu udkommet på fransk
Insania, 2. bog i trilogien, er i juni 2014 udkommet i Frankrig under titlen HANTÉE.

HYPNOSIA: 3. bind forventes udgivet i Frankrig, så snart den er oversat.
Som noget helt ekstraordinært repræsenterer BAYARDS FOREIGN RIGHTS Birgitte Lorentzen bøger i
resten af verden. À LA FOLIE er pitchet ind i USA, Tyskland, Italien, Holland, Korea, Tyrkiet, Norge m.fl.
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Birgitte Lorentzen på nyt forlag
Birgitte Lorentzens bøger er tidligere udkommet på Gyldendal og People’s Press, men
med de nye vinde, der blæser i bogbranchen, har hun besluttet sig for at udkomme
på det nystartede forlag bookbooks
Bag bookbooks står journalist og redaktør Ida Lyngbye og Birgitte Lorentzen.
Hypnosia er forlagets første udgivelse, men har nu også rettighederne
til Birgitte Lorentzens to første ungdomsromaner, da restoplaget er
tilbagekøbt fra Gyldendal.
”Nu kan jeg kun bebrejde mig selv – og min kompagnon – hvis tingene ikke lykkes.
Det er fantastisk at have kontrol – og ikke mindst til selv at have rettighederne –
til egne værker,” siger Birgitte Lorentzen.
På sigt er det meningen, at forlaget vil udgive bøger af andre forfattere.
bookbooks har pt. flere konkrete bogprojekter i gang, bl.a. en kogebog, en
arkitekturbog og et par børnebøger.
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